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Advies 

1.  In le iding adviesvraag 

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming Vandenbroucke vroeg de SERV op 17 
juni 2008 advies over het ontwerp van decreet betreffende de sectorconvenants. De minister 
dringt aan op een snel advies zodat hij binnen de 30 dagen ook de Raad van State om advies 
kan vragen.  
 
De SERV heeft in het verleden nog geen advies gegeven m.b.t. de sectorconvenants. Twee-
jaarlijks is de nieuwe modelconvenant wel ter bespreking voorgelegd op VESOC. 
 
 

2.  Sectorconvenants 

2 . 1 .  S e c t o r c o n v e n a n t s  k r i j g e n  e e n  d u u rz a m e r  k a r a k t e r  

De sociale partners vertegenwoordigd in de SERV zijn verheugd over het initiatief van de be-
trokken minister om de sectorconvenants te verankeren via een decreet. Bij de bespreking van 
de laatste modelconvenant 2007-2009 op VESOC (11/05/07) drongen de SERV – partners aan 
op een decreet om zodoende de convenants een duurzamer karakter te geven. 
 
Er is gekozen voor een beknopt, eerder juridisch-technisch decreet dat toelaat dat in de toe-
komst andere inhoudelijke klemtonen gelegd worden, in overleg tussen de Vlaamse regering 
en de sociale partners in het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité. De raad vraagt 
dat de SERV,  naast het overleg in VESOC, systematisch advies kan verlenen over de model-
convenant en de bijhorende instrumenten (indicatorenset, opvolgingsrapport, …).  
 
Het ontwerp van decreet legt de werkwijze vast voor het afsluiten en opvolgen van sectorcon-
venants, zoals die reeds enige jaren gehanteerd wordt. Deze werkwijze heeft bewezen te 
werken en de Memorie van Toelichting stelt terecht dat de sectorconvenants zijn uitgegroeid 
tot een krachtig instrument voor het verwezenlijken van een sectoraal beleid dat versterkend 
werkt ten aanzien van het arbeidsmarktbeleid.  
 
De huidige aanpak, op basis van streefcijfers en inspanningsverbintenissen, kan rekenen op 
een groeiend draagvlak bij sectoren. Het wordt ook opgenomen in de nota aan de leden van 
de Vlaamse Regering dat de dynamiek die via het instrument op gang wordt gebracht, pri-
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meert boven de al dan niet meetbaarheid van de engagementen (pag. 5). In de onderhande-
lingen is veel ruimte om sectorale klemtonen te leggen maar dat neemt niet weg dat de sec-
torconvenant een strak kader vormt, waar de meeste artikels ook daadwerkelijk omgezet die-
nen te worden in acties. 
 
Zonder vooruit te willen lopen op de resultaten van de studie door het HIVA omtrent de dyna-
miek die de sectorconvenants teweeg brengen, kan de raad stellen dat de sectorconvenant 
inderdaad een positieve dynamiek teweeg heeft gebracht bij de sectoren. De convenant maakt 
dat sectoren zich paritair gaan organiseren rond de convenantthema’s en op meerdere domei-
nen actief zijn geworden, bvb. op vlak van diversiteit, van toeleiding van werkzoekenden, … 
De sociale partners vragen wel dat bij het opmaken van een nieuwe modelconvenant rekening 
wordt gehouden met de resultaten van het eerder vermelde onderzoek (oplevering eind no-
vember ‘08). De studie zou immers kunnen signaleren waar de convenantwerking nog kan 
geoptimaliseerd worden.   
 

2 . 2 .  B e s p r e k in g  o n t w e r p  v a n  d e c r e e t  

Art. 2 
Cruciaal bij de sectorconvenants is de gedragenheid van de werking door de sectorale sociale 
partners. De onderhandelingen, of een terugkoppeling ervan, dient te gebeuren met, of naar, 
de representatieve werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Het dient expliciet gevrij-
waard te blijven dat de sectorconsulenten  paritair worden aangestuurd. De SERV – partners 
stellen daarom voor om dit bij art. 2 5° te expliciteren: “sectorconsulent: deskundige, belast 
met (…) ter uitvoering van het sectorconvenant, die paritair aangestuurd wordt.”  
 
Art. 4 
Dit artikel houdt een inhoudelijke verschuiving in van de convenantthema’s. Waar tot vandaag 
steeds werd gesproken over een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, is er nu 
in 1° sprake van het afstemmen van onderwijs op de arbeidsmarkt. Onder 2° is er sprake van 
het ondersteunen en uitvoeren van een competentiebeleid i.p.v. een beleid van leven lang 
leren en competentiemanagement. De sociale partners stellen voor dat art. 4 2° als volgt aan-
gepast wordt: “het ondersteunen en uitvoeren van (facetten van) competentiebeleid, waaron-
der leven lang leren. 
  
De raad dringt er op aan dat het voorafgaandelijk overleg in VESOC (over de modaliteiten en 
maatregelen die worden opgenomen in het model van sectorconvenant) duidelijker verankerd 
wordt in het decreet.  
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Art. 5 
Dit stemt eigenlijk niet geheel overeen met de opbouw van de huidige convenant. Het “Ont-
werp van protocol van samenwerking” bestaat uit 13 artikels, een luikje uitvoering, opvolging 
en samenwerking, een bijhorend actieplan ter uitvoering van de 13 artikels en in enkele geval-
len bijkomende modules.  Deze onderdelen bevatten wel summier de bepalingen die onder art. 
5 zijn opgenomen. Dat betekent dat de modelsectorconvenant zal moeten worden aangepast 
aan de bepalingen in het decreet. 
 
Art. 7 
De raad gaat er mee akkoord dat elke partij betrokken bij de sectorconvenant het sectorcon-
venant kan opzeggen mits het in acht nemen van een opzeggingstermijn van zes maanden. 
De sociale partners gaan in geen geval akkoord met een eenzijdig opzeggen van de sector-
convenant door de Vlaamse Regering, zonder opzeggingstermijn, en vragen dat dit uit het 
decreet geschrapt wordt.  
 
Art. 8 
De sectorconvenants hebben een looptijd van twee jaar. Het is niet wenselijk dat de afspraken 
die voor twee jaar zijn vastgelegd en cours de route eenzijdig gewijzigd worden. De raad 
vraagt dan ook dat deze wijzigingen uitzonderlijk blijven en dat in het artikel wordt opgenomen 
dat bijsturingen en/of wijzigingen steeds op een onderhandelde wijze zullen gebeuren.  
  
Art. 9 
De sociale partners vragen dat wijzigingen in de opvolgingsinstrumenten (bvb. het voortgangs-
rapport) overlegd worden in het VESOC.  
 
Art. 11 
In het verleden is tussen de sociale partners en de Vlaamse regering afgesproken dat er jaar-
lijks zou gerapporteerd worden over de sectorconvenants. Het betrokken departement maakte 
een jaarrapport in 2003 en 2004. Een volgend jaarrapport, opgemaakt door IDEA Consult i.k.v. 
VIONA, over de sectorconvenants 2006 werd gepresenteerd in februari 2007. Ook in de huidi-
ge convenant staat dat het departement een globaal jaarrapport maakt dat wordt overgemaakt 
aan het VESOC. Is het voorliggend ontwerp van decreet is er sprake van een tweejaarlijks 
verslag voor het Vlaams parlement en VESOC. De sociale partners zijn vragende partij voor 
een regelmatiger, jaarlijkse, rapportage over de sectorconvenants. Uit de tabel “Huidige stand 
van zaken sectorconvenants (29/05/2008)”, toegevoegd aan het dossier, kunnen we bvb. af-
leiden dat sectoren recentelijk bijkomend sectorconsulenten zijn toegewezen. Het is voor de 
interprofessionele sociale partners relevant te weten op grond van welke criteria dit gebeurt. 
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Art. 12 
Het engagement van overheidszijde in de sectorconvenant is de financiering van de sector-
consulenten. Volgens de raad wordt de doelstelling van het decreet, nl. het erkennen van het 
instrument sectorconvenants en van de inzet en realisaties van de sectoren, ondergraven door 
de financiering van de consulenten afhankelijk te maken van beschikbare begrotingskredieten. 
Voor de looptijd van de convenant dienen de middelen, via de meerjarenbegroting, gegaran-
deerd te zijn. 
 
Voorstel bijkomende artikelen 
 
Klankbordvergaderingen 
In de huidige sectorconvenants is sprake van “klankbordvergaderingen” waarop de sector 
beleidsaanbevelingen en knelpunten formuleert. Deze klankbordvergaderingen zijn niet opge-
nomen in het decreet. Heel wat knelpunten komen reeds aan bod in de evaluatie- en onder-
handelingsvergaderingen maar de mogelijkheid van een moment van uitwisseling en discussie 
tussen de overheid en de sectorale sociale partners, dat losstaat van de eigenlijke convenant-
besprekingen, vinden de SERV – partners zinvol. Ze stellen dan ook voor een artikel toe te 
voegen dat stipuleert dat het beleggen van klankbordvergaderingen tot de mogelijkheden be-
hoort. 
 
Netwerken 
Bij de veralgemening van de sectorconvenants vanaf 2001 is ook voorzien in thematische 
netwerken. Deze zijn een goed instrument om ervaringsuitwisseling en sectoroverschrijdende 
samenwerking te faciliteren. Het belang van de deelname van sectoren aan netwerking wordt 
beklemtoond door de netwerken expliciet in het decreet op te nemen. 
 

2 . 3 .  A n d e r e  b e d e n k in g e n  b i j  d e  w e r k i n g  v a n  d e  se c t o r c o n v e -
n a n t  

2 . 3 . 1  M o n i t o r i n g  

In het Jaarrapport 2003 ging één van de conclusies en aanbevelingen in op “het verzamelen 
van gegevens”. Medio 2008 moeten we vaststellen dat het verzamelen,leveren en verwerken 
van cijfergegevens op niveau van de sectoren nog steeds niet optimaal verloopt (onvoldoende 
afstemming met/tussen externe actoren die data moeten toeleveren, problemen met timing 
van datauitwisseling, gegevens niet altijd of niet genoeg op maat van de sectoren, ...),. De 
opmaak en het gebruik van de indicatorenset heeft daar tot op heden nog niet veel wijziging in 
gebracht. De raad dringt er op aan dat het departement hier ten volle zijn aansturingsrol op-
neemt en zorgt voor een efficiënte centrale monitoring.  
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2 . 3 . 2  I n d e x e r i n g  b e d r a g  p e r  V T E - c o n s u l e n t  

Reeds van bij de start in 2001 ligt het subsidiebedrag per sectorconsulent op 51.000 euro. De 
raad vraagt dat dit bedrag blijvend geïndexeerd wordt. 
 
2 . 3 . 3  G r o e i p a d  s e c t o r c o n v e n a n t s  

De sectorconvenants dekken op vandaag zo’n 75% van de Vlaamse arbeidsmarkt. Belangrijke 
sectoren die nog ontbreken zijn bvb. de distributie- en de schoonmaaksector. De raad vraagt 
dat naar VESOC wordt teruggekoppeld wat de stappen zijn die worden gezet om deze secto-
ren aan te zetten tot het afsluiten van een sectorconvenant. De sociale partners zijn met name 
bevreesd voor het ontstaan van een dualisering tussen sectoren met en sectoren zonder sec-
torconvenant. 
  
2 . 3 . 4  A a n s t u r i n g  v a n  d e  s e c t o r e n c o n v e n a n t s / s e c t o r c o n s u l e n t e n  

De sectorconvenants werden in het verleden deels aangestuurd door de in VESOC overlegde 
Vlaamse Werkgelegenheidsakkoorden (afgesloten op 12/02/01, 21/03/03 en 20/01/05) en de 
Competentieagenda (14/05/07). De sociale partners van de SERV vinden het aangewezen 
dat  voortaan een centrale aansturing via VESOC overleg verankerd wordt in het decreet. 
 


